NOVEMBER 2019

We hebben de eerste opkomst na de vakantie een speurtocht gedaan op de fiets met iedereen. Onderweg moesten we allemaal opdrachten doen en we we zijn helemaal langs
Kwadendamme gefietst. Daarna hebben we heel veel friet op.
We hebben ook nog een vuurtje gestookt in een grote pan (Dutch Oven). Daarin maakten
we een chocolade taart met appels. Het was om te smullen.
Ook zijn we met een nieuw insigne begonnen, cultuur, we hebben hiervoor op verschillende plekken verschillende spellen gespeeld zoals Eskimo voetbal en een voedsel verzamel
spel. En de leiding zegt dat we hiervoor nog meer gaan doen.
We hebben ook grote hutten gebouwd, een groep had een schommel en een had een glijbaan in de hut. Toen hebben we ook nog gekeken of er water door het dak van de hut
kwam en dat was bij een hut wel bijna gebeurt.
Toen hebben we aan het einde ook nog een knikkerbaan gebouwd en zijn er nog twee welpen geïnstalleerd en een leiding.

7 september
We gingen een mascotte maken, hiervoor hebben wij het ruilspel gespeeld. Per patrouille moesten
wij aan verschillende voorwerpen komen waarbij we uiteindelijk een mascotte uit moest komen
voor op zomerkamp.
14 september
Vandaag gingen we ‘black box’ spelen. Eerst gingen we verschillende spelletjes doen wat uiteindelijk bepaald wie als eerste een black box mocht kiezen. In de black box zaten ingrediënten waaruit
de verschillende team moesten koken.
22 september
Vandaag hebben wij gepionieerd. Niet zomaar pionieren maar een ‘schommelbank’. De driepoten
waren maar liefs 6 meter hoog en het was een flinke uitdaging, maar het is gewoon gelukt! De jongen vonden het leuk om uiteindelijk nog een hangmat in ons gepionieerd stukje te doen. Het was
een geslaagde dag.
28 september
We gingen vandaag verschillende activiteiten doen, als eerste gingen wij onze route technieken
even opfrissen. Met kompas schieten en kruisbepalingen hebben wij het weer goed opgepakt. We
gingen ook jet spel ‘WEERWOLVEN’ doen. Wat hans onze leiding echt ‘FANTASTISCH’ vond. Hierna
hebben we ook nog Hollandse leeuwen gedaan en een schildpad spel.
5 oktober
Vandaag gingen we 2 dingen doen. Eerst het fantastische maar weer totaal onnodig fluister door
geefachtige maar nog veel leuker want hierbij mag je rennen spel spel. We kregen een heel verhaal,
iemand moest dat doorgeven aan zijn teamgenoten die het ook weer doorgeeft, totdat alles opgeschreven is. Je had in het verhaal sleutelwoorden wat erin moest zitten. Hoe meer sleutelwoorden
hoe meer punten. We zijn ook begonnen aan papier machèen van angry birds, we gaan ze ook
daadwerkelijk afvuren. Spannend!
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Spel
De Explorers zijn dit jaar begonnen met het insigne spel. Dit betekent dat we allemaal opkomsten in het teken van ziel gaan doen met verschillende voorwaarden. Zo hebben we
een bioscoop gemaakt( die helaas slecht te zien was), een spel voor welpen en scouts bedacht. Wat dat is blijft nog even een geheim!
Verder hebben we een overnachting op het gebouw gehad met, je raad het al, veel spelletjes. Onder andere spelletjes op de Wii en een heel lang spel monopoly tot middernacht.
Ook zijn we begonnen met een eigen speeltafel. Met o.a. monopoly Goes, exploborden,
risk zeeland en nog vele anderen!
Op een hele mooie zonnige dag gingen Jan-Willem, Ko en Ard-Jan overvliegen naar de
explos. Natuurlijk vonden ze het heel leuk om te doen vooral vanwege de gigantisch leuke
verrassingen. De eerste verrassing was dat we een hele mooie blinddoek op ons hoofd
kregen. Daar werden we nog blijer van. Toen kwamen we buiten. Buiten waren mensen
met een heel lekker goedje. We werden gedwongen om er lekker in te voelen. Natuurlijk
wist niemand wat het was en we kregen het over onze mooie hoofden gekieperd. Met een
mooie lading kookroom op ons hoofd begonnen we toen aan het parcours. En na het eerste onderdeel moesten we weer in een of andere derrie voelen. En dat kwam ook over ons
hoofd. En zo kregen we wel meerdere goedjes over ons geloodst. We zagen er dan aan
het einde natuurlijk ook super schoon uit. En toen kwam het ergste: de meel. Met al die
smerige derrie op onze lichamen zagen we er al niet uit, maar na een meeldouche was het
nog erger. Ja het kon dus nog erger. Toen mochten we eindelijk onze mooie blinddoeken
afdoen en toen zagen we eindelijk wat we allemaal op ons hadden gekregen. We zagen
onder andere kookroom, vla, ketchup, honing en nog wat smerigheden. Na deze superleuke ervaring werden we nog even afgespoten en mochten we eindelijk gaan douchen. En
we leefden nog lang en gelukkig.
Quote van Jan Willem" Het was een toffe ervaring die ik niet nog eens zou willen doen"

September
Zaterdagavond 7 september, de eerste opkomst van het nieuwe seizoen. Een opkomst die
gehouden zou worden met de STIP stam uit Goes. Mocht u willen weten waar STIP voor
staat: STam name In Progress. Onze aanvoerder, Linke Lou, was er deze keer avond niet
bij, omdat Mama Lou jarig was en dat gevierd moest worden.
Afijn, terug naar 7 september. De Gebroeders de Vos hadden een culturele fototocht door
het dorp Goes uitgezet. De stammen werden in 2 groepen verdeeld, wat de onderlinge samenwerking weer ten goede kwam (Scouting verbroederd). Door middel van foto's en opdrachten werden de mooiste plekjes van de Goese binnenstad bezocht. Om 21:30 uur was
het spel ten einde en werd de uitslag bekend gemaakt: Groep 2 had gewonnen!
Hierna hebben we nog wat tarwewater geproefd en hebben we nog gedineerd bij het drie
sterren restaurant genaamd McDonald's. Hier hebben we geproefd van een traditioneel
gebakken hamburger.
De stam is er voor iedereen van 18 jaar en ouder, scouting verleden is niet nodig, het gaat
om de gezelligheid! Onze stam heeft elke eerste zaterdag van de maand opkomst. Als u
belangstelling heeft, mail dan naar onze hoofdman: Elroy@voortrappers.nl.
Met vriendelijke groet, namens de stam, ome Sjaak

Oktober
Op zaterdagavond 5 oktober was het tijd voor de battle of the sexes. Eerst waren er 4 rondes waarbij inschatting en mensenkennis van groot belang waren. Bij de mannen was
meer sprake van overschatting wat er voor zorgde dat de vrouwen alle 4 de rondes gewonnen hadden; 4-0 voor de vrouwen! Omdat het spel werd geleid door Ome Lou en Tante
Louise helaas afwezig was, was de finaleronde opeens 4 punten waard. Bij dit spel was
vingervlugheid van groot belang. De mannen bleken hier meer geoefend in te zijn en gingen er met de 4 punten vandoor. Omdat het gelijkspel was, kwam er een allesbeslissende
schattingsvraag met als uitkomst dat de vrouwen, na alle tegenwerking, toch echt de prijs
in ontvangst mochten nemen!

